
VERZOEKSCHRIFT TOT BEEINDIGING VAN DE VOORLOPIGE BEWINDVOERING 
(art. 488 bis d) lid B.W.)

Aan de vrederechter van het kanton ..................................................

Verzoekende partij, 

- hetzij de beschermde persoon, hierna vermeld (1)

- hetzij (of eveneens) de voorlopige bewindvoerder, hierna vermeld (2)

licht het volgende toe:

- voor het beheer van de goederen van de beschermde persoon werd een 
bewindvoerder aangesteld bij vonnis van de vrederechter van het kanton .................... 
in datum van ……./……./…………..(3);

- de gezondheidstoestand van de beschermde persoon is thans dermate verbeterd 
dat betrokkene in staat moet geacht worden zijn goederen te beheren;  

- dit wordt bevestigd door het hierbij gevoegde omstandige geneeskundige 
verklaring, die ten hoogste 15 dagen oud is, en de gezondheidstoestand van de 
beschermde persoon beschrijft.

(eventuele) verdere toelichting van het verzoek (4):

Verzoekende partij vraagt bijgevolg dat de vrederechter een einde zou stellen aan de 
betreffende beschermingsmaatregel. 

Datum: ……./……./…………..   Handtekening van de verzoekende partij (en)

BIJLAGEN:
- Fotocopie van voor- en keerzijde van uw identiteitskaart
- Omstandige medische verklaring (in origineel, en niet ouder dan 15 dagen)



TOELICHTING:

Dit betreft een voorbeeld van ‘verzoekschrift’.

Vul dit duidelijk leesbaar in, en verschaf nadere toelichting op de plaats in het 
verzoekschrift die hiervoor vrij blijft (4).
 
Indien u het verzoek niet persoonlijk op de griffie afgeeft (maar per post toestuurt), is het 
wel mogelijk dat de griffier of de vrederechter met u contact opneemt om de ‘echtheid’ 
van de verklaring na te zien: daarom wordt, in het geval u de verklaring per post opstuurt, 
gevraagd dat u een kopie van voor - en keerzijde van uw identiteitskaart zou toevoegen.

Om praktische redenen wordt in deze zaken niet aanvaard dat u dergelijke verklaring zou 
mailen of faxen: u dient die dus persoonlijk af te geven of per (gewone) post toe te sturen.

Vervolgens zal een onderzoek uitgevoerd worden: de beschermde persoon en de 
voorlopige bewindvoerder zullen gehoord worden op plaats, dag en uur waarvan u bericht 
zal ontvangen.

Vervolgens zal de vrederechter een gemotiveerde beslissing treffen.

In te vullen gegevens:
(1) gegevens van de beschermde persoon

- familienaam en voornaam
- volledig adres

Het kan nuttig zijn uw telefoon of gsm nummer te  vermelden, of uw mailadres.

(2) zelfde gegevens van de voorlopige bewindvoerder, indien deze het verzoek 
(eventueel samen met de beschermde persoon) neerlegt.

(3) datum van het vonnis van aanstelling: op die basis zoekt de griffie wel alle verdere 
gegevens op.

 (4) samenvatting van de argumenten waarom u het verzoek stelt.

Er is géén rolrecht  te betalen aan het vredegerecht: alle procedures inzake 
voorlopige bewindvoering zijn vrij van rolrecht. Er zijn ook geen andere kosten, 
tenzij eventueel verplaatsingskosten.

Indien u de verklaring persoonlijk ter griffie afgeeft, wordt de volledigheid van uw 
gegevens ook geverifieerd, wat voor iedereen tijdverlies kan vermijden.


